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Tisztelt Képviselő-testület
Dombóvár Város Önkormányzata ez év május 1-gyel hírközlési szolgáltatásra
szerződést kötött a Dombó-Média Kft.-vel. A Kft. DOMBÓ TV elnevezéssel helyi
televíziós médiaszolgáltatásra jogosult, a TARR Kft.-vel kötött megállapodás alapján
Dombóvár vételkörzetében kábeltelevíziós szolgáltatás keretében sugározza műsorát.
Az Önkormányzat és a Dombó-Média Kft. közötti szerződés jelenleg a képviselőtestület rendes üléseinek közvetítésére és heti egy, legalább 10 perc időtartamú
szerkesztett műsor készítésére szól. E feladatok ellátásáért a vállalkozó havi 98.425,Ft+áfa díjazásra jogosult.
Mint azt képviselőtársaim is tudják, a városi televízió a nézői igények kielégítése
érdekében a szerződésben vállalt kötelezettségénél jóval több műsort készít. Heti
rendszerességgel 20 perces hírmagazinnal jelentkeznek, 1-1 közérdekű témában
Közelkép címmel 15 perces háttérbeszélgetést sugároznak, tudósítanak a helyi civil
szervezetek rendezvényeiről, térítésmentes megjelenést biztosítanak a képújságban.
A közelmúltban levélben fordult hozzám a Kft. ügyvezetője. Arról tájékoztatott, hogy
a továbbiakban saját erőből nem tudják finanszírozni ezt a fajta műsorstruktúrát, ezért
kérte az Önkormányzat és a Dombó Média Kft. között fennálló vállalkozói szerződés
módosítását, a vállalkozói díj bruttó 350.000 forintra történő emelését. Ezért az
összegért biztosítanák a jelenlegi műsorszerkezetet és vállalnák egy kulturális
magazinműsor indítását.
Úgy vélem az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a lakosság részéről jelentős
igény van az információra, egyre nagyobb a városi televízió nézettsége, ezért javaslom
a Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombó-Média Kft. között 2014. december
31-ig fennálló szerződés módosítását, a vállalkozó díj bruttó 350.000 forintra emelését.
Annak érdekében, hogy a képviselő-testület üléseinek élőben történő közvetítése
biztosított legyen, javaslom, hogy az önkormányzat által megbízott szolgáltatónak
térítésmentesen biztosítsuk a vezetékes műsorjel elosztási szolgáltatáshoz
(kábelszolgáltatóhoz) való összeköttetést a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
székhelyére történő műsorszolgáltatás érdekében.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft.-vel,
mint médiaszolgáltatóval kötött szerződését módosítja. A vállalkozót 2014. december
31-ig a képviselő-testület rendes üléseinek közvetítésén túl heti egy, minimum 20
perces hírmagazin, heti egy, 10-15 perces aktuális témában forgatott háttérbeszélgetés
készítésével és sugárzásával, valamint a helyi civil szervezetek önkormányzati
támogatásból megvalósuló rendezvényeiről összefoglaló készítésével bízza meg bruttó
350.000,-Ft/hó díj ellenében.
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műsorszolgáltatás kiadásaira a DMK Kft. részére értékesített ingatlanból befolyó
bevételből 500.000,-Ft-ot csoportosít át.
A Képviselő-testület az önkormányzat által megbízott szolgáltatónak térítésmentesen
biztosítja a vezetékes műsorjel elosztási szolgáltatáshoz (kábelszolgáltatóhoz) való
összeköttetést a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére történő
műsorszolgáltatás érdekében.
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